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Yom Ha’atzmaut Hebrew Texts 

  ח-ז:ז"בראשית י
לִֹהים ּוְלַזְרֲעָך -ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדרָתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלא- ַוֲהִקמִתי ֶאתז

-  ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלא ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ָּכלח: ַאֲחֶריָך
  : לִֹהים

  ז"י-ז"ט:א"דברים י
' ה- ְוָחָרה ַאףיז: ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם- ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפןטז

ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה -ה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאתִיְהֶי- ַהָּׁשַמִים ְולֹא-ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת
  :  נֵתן ָלֶכם' ֲאֶׁשר ה

 ז"כ-ו"כ:דברים ד
- ָאבד ּתאֵבדּון ַמֵהר ֵמַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְבִרים ֶאת- ָהָאֶרץ ִּכי- ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-  ַהִעידִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאתכו
ֶאְתֶכם ָּבַעִּמים ְוִנְׁשַאְרֶּתם '  ְוֵהִפיץ הכז: ַתֲאִריֻכן ָיִמים ָעֶליָה ִּכי ִהָּׁשֵמד ִּתָּׁשֵמדּון-ְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹאַהַּי

  :  ֶאְתֶכם ָׁשָּמה' ְמֵתי ִמְסָּפר ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ְיַנֵהג ה

 ז"ל:ח"דברים כ
  : ָׁשָּמה' ְיַנֶהְגָך ה-יָנה ְּבכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְוָהִייָת ְלַׁשָּמה ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִנלז

 ח"ל-ו"ל:ו"ויקרא כ
ֶחֶרב -  ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ְוֵהֵבאִתי מֶרְך ִּבְלָבָבם ְּבַאְרצת אְיֵביֶהם ְוָרַדף אָתם קֹול ָעֶלה ִנָּדף ְוָנסּו ְמֻנַסתלו

 לח:  ִתְהֶיה ָלֶכם ְּתקּוָמה ִלְפֵני אְיֵביֶכם-ֶחֶרב ְורֵדף ָאִין ְולֹא- ְּפֵניְּבָאִחיו ְּכִמ- ְוָכְׁשלּו ִאיׁשלז: ְוָנְפלּו ְוֵאין רֵדף
 ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ִיַּמּקּו ַּבֲעֹוָנם ְּבַאְרצת אְיֵביֶכם ְוַאף לט: ַוֲאַבְדֶּתם ַּבּגֹוִים ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ אְיֵביֶכם

  : ַּבֲעֹונת ֲאבָתם ִאָּתם ִיָּמּקּו

 י:ירמיהו ט
  :  ָעֵרי ְיהּוָדה ֶאֵּתן ְׁשָמָמה ִמְּבִלי יֹוֵׁשב- ְירּוָׁשַלם ְלַגִּלים ְמעֹון ַּתִּנים ְוֶאת-  ְוָנַתִּתי ֶאתי

 ב"ל:ו"ויקרא כ
  :  ָהָאֶרץ ְוָׁשֲממּו ָעֶליָה אְיֵביֶכם ַהּיְׁשִבים ָּבּה-  ַוֲהִׁשּמִתי ֲאִני ֶאתלב

 י שם"רש
 זו מדה טובה לישראל שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם שתהא שוממה .והשמתי אני את הארץ

   :מיושביה

 ה-ג:דברים ל
-  ִאםד: לֶֹהיָך ָׁשָּמה- ֱא' ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ה-ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל- לֶֹהיָך ֶאת- ֱא'  ְוָׁשב הג

-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר- לֶֹהיָך ֶאל- ֱא'  ֶוֱהִביֲאָך הה: לֶֹהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך- ֱא' ָּׁשם ְיַקֶּבְצָך הִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמ
  :  ָיְרׁשּו ֲאבֶתיָך ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶתיָך

 א"י-ח:ו"יחזקאל ל
 ִּכי ִהְנִני ֲאֵליֶכם ּוָפִניִתי ט: ּו ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתְׂשאח

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלה ְונֹוְׁשבּו ֶהָעִרים ְוֶהֳחָרבֹות - ְוִהְרֵּביִתי ֲעֵליֶכם ָאָדם ָּכלי: ֲאֵליֶכם ְוֶנֱעַבְדֶּתם ְוִנְזַרְעֶּתם
ם ּוְבֵהָמה ְוָרבּו ּוָפרּו ְוהֹוַׁשְבִּתי ֶאְתֶכם ְּכַקְדמֹוֵתיֶכם ְוֵהִטבִתי ֵמִראׁשֵתיֶכם  ְוִהְרֵּביִתי ֲעֵליֶכם ָאָדיא: ִּתָּבֶניָנה

  :  'ֲאִני ה- ִויַדְעֶּתם ִּכי

 א"ח ע"סנהדרין צ
אמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי 

  ' ישראל וגו

  הלכה ב גמרא א פרק ג /מסכת יומא דף יד
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ש בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתא ראו אילת השחר שבקע אורה "חייא רובה ור' ר
כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קימעא קימעא כל שהיא ' ש בן חלפתא בר ר"ר חייא רובה לר"א

  ...  הולכת היא הולכת ומאיר

 


